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Lag
om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling
av hyreslägenheter och hyreslokaler
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000) 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 19 §
1 mom.,
av dem 8 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 19 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1523/2009, och
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:
5a§
Tillförlitlighet
Den som gör en registeranmälan anses inte vara tillförlitlig i den mening som avses i
8 § 1 mom. 3 punkten, om
1) han eller hon genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen har
dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig att utöva förmedlingsverksamhet,
2) han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart
olämplig för verksamhet som avses i 1 punkten.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. anses en i det momentet avsedd person som gör en
registeranmälan inte tillförlitlig, om
1) han eller hon under tre år före bedömningen upprepade gånger eller i betydande grad
har försummat sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till
skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut, eller
2) han eller hon enligt utmätning eller någon annan utredning är oförmögen att svara
för sina skulder.
Om den som gör anmälan är en juridisk person, gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen,
medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen och även dem som direkt eller indirekt
innehar mer än 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna
medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i en annan sammanslutning.
Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppdrag få uppgifter om hur den som gör en
anmälan sköter sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till
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skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut samt sådana uppgifter om personens verksamhet, ekonomi och
kopplingar som behövs för utredning av den tillförlitlighet som avses i denna paragraf eller för strykning ur registret enligt 19 §.
Regionförvaltningsverket har rätt att få sådana uppgifter som motsvarar de uppgifter
som avses i 4 mom. också om en sådan organisation som avses i 2 § i lagen om Enheten
för utredning av grå ekonomi (1207/2010) och som anknyter till den som gjort en anmälan
samt om en sådan person som avses i 3 mom.
Uppgifter som avses ovan i denna paragraf får sökas med hjälp av en teknisk anslutning
eller på något annat sätt i elektronisk form utan samtycke av den vars intresse skyddas genom sekretessen.
8§
Förutsättningar för registrering
Regionförvaltningsverket ska registrera den som gjort en registeranmälan som avses i
7 § 2 mom. som fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler, om
1) anmälaren har rätt att utöva näring i Finland,
2) anmälaren inte har försatts i konkurs och, när det är fråga om en fysisk person, har
uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad,
3) anmälaren är tillförlitlig,
4) anmälaren har en ansvarsförsäkring vars försäkringsbelopp med beaktande av förmedlingsverksamhetens art och omfattning kan bedömas vara tillräckligt för att de skador
som verksamheten eventuellt ger upphov till ska kunna ersättas och vilken till sina övriga
villkor motsvarar sedvanlig försäkringspraxis i branschen,
5) anmälaren har anmält en ansvarig föreståndare som uppfyller kraven i 5 § 2 och
3 mom.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
9§
Uppgifter som skall föras in i förmedlingsrörelseregistret
I förmedlingsrörelseregistret antecknas
1) en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan
saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller
annan motsvarande beteckning och besöksadress till varje verksamhetsställe där förmedlingsverksamheten utövas,
2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till varje verksamhetsställe där förmedlingsverksamheten utövas,
3) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för de
personer vars tillförlitlighet har kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan,
4) huruvida förmedlingsrörelsen är en fastighetsförmedlingsrörelse eller en rörelse för
förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler,
5) ansvariga föreståndarens fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan
saknas, födelsetid,
6) vem som meddelat ansvarsförsäkringen samt försäkringsbeloppet,
7) registerbeteckningen och datum för registreringen,
8) varningar samt sådana uppmaningar och förbud som har förstärkts med vite och som
har meddelats förmedlingsrörelsen med stöd av 18 § 2 mom.; en sådan uppgift ska utplå2
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nas ur registret när tre år har förflutit från utgången av det år då tvångsmedlet i fråga påfördes,
9) skälet till strykning ur registret samt tidpunkten då detta har skett.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
17 §
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister
som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som är nödvändiga för att en ansvarig föreståndares och en i 5 a § 3 mom. och 8 § 1 mom. 3 punkten
avsedd persons tillförlitlighet ska kunna utredas eller för strykning ur registret enligt 19 §.
Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret utfärdas särskilt.
19 §
Strykning ur registret
Regionförvaltningsverket ska stryka en förmedlingsrörelse ur registret, om
1) förmedlingsrörelsen har upphört med sin verksamhet,
2) de förutsättningar för registrering som anges i 8 § 1 mom. 1–4 punkten inte längre
uppfylls,
3) förmedlingsrörelsen utövar förmedlingsverksamheten som bulvan för någon annan,
4) förmedlingsrörelsen inte längre har en ansvarig föreståndare enligt 8 § 1 mom.
5 punkten och förmedlingsrörelsen inte inom den tidsfrist som regionförvaltningsverket
har ställt i sin uppmaning har anmält en ny ansvarig föreståndare, eller
5) det i förmedlingsrörelsens eller dess ansvariga föreståndares verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser och rörelsen redan tidigare har meddelats ett
verksamhetsförbud för viss tid.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.
En förmedlingsrörelse som vid denna lags ikraftträdande är införd i förmedlingsrörelseregistret ska inom ett år från lagens ikraftträdande till regionförvaltningsverket anmäla
de uppgifter om tillförlitlighet enligt 5 a § som ska införas i förmedlingsrörelseregistret. I
annat fall stryks rörelsen ur registret.
Helsingfors den 28 juni 2017
Republikens President
Sauli Niinistö
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